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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 173/1999
privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare
a deºeurilor ºi subproduselor plumboase, rezultate din obþinerea plumbului decuprat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de
la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului

de reciclare a deºeurilor ºi subproduselor plumboase, rezultate
din obþinerea plumbului decuprat, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 99.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea
de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare
a procesului de reciclare a deºeurilor ºi subproduselor
plumboase, rezultate din obþinerea plumbului decuprat
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a
cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deºeurilor ºi subproduselor plumboase, rezultate din obþinerea plumbului decuprat, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 147.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea
situaþiei juridice a conductelor magistrale ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe,
aferente Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 293 din 29 decembrie 2000 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 216/2000 privind reglementarea situaþiei juridice a conducte-

lor magistrale ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor
anexe, aferente Sistemului naþional de transport al þiþeiului,
gazolinei, condensatului ºi etanului, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 100.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 216/2000 privind
reglementarea situaþiei juridice a conductelor magistrale
ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe, aferente
Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei,
condensatului ºi etanului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaþiei juridice a
conductelor magistrale ºi a instalaþiilor, echipamentelor ºi dotãrilor anexe, aferente Sistemului naþional de transport al þiþeiului, gazolinei, condensatului ºi etanului, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 148.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului
militar ºi a salariilor de bazã pentru unele categorii de personal civil
din sectorul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 42
din 24 iulie 1998 privind majorarea soldelor personalului
militar ºi a salariilor de bazã pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apãrare, ordine publicã ºi sigu-

ranþã naþionalã, emisã în temeiul art. 1 pct. 7 lit. a) din
Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 278 din 27 iulie 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 101.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 42/1998
privind majorarea soldelor personalului militar ºi a salariilor de bazã pentru unele categorii
de personal civil din sectorul de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar ºi a salariilor de bazã pentru unele

categorii de personal civil din sectorul de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 149.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea
unor reglementãri în domeniul serviciilor publice de transport local de cãlãtori
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 148 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea unor reglementãri în domeniul serviciilor publice

de transport local de cãlãtori, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 octombrie
2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 102.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 148/2000
pentru modificarea unor reglementãri în domeniul serviciilor publice de transport local de cãlãtori
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 148/2000 pentru
modificarea unor reglementãri în domeniul serviciilor

publice de transport local de cãlãtori ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 150.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d)
din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II
sau III de muncã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 86
din 29 august 2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B
lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea
cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de

muncã, emisã în temeiul art. 1 lit. Q pct. 3 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 421 din 1 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 103.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 86/2000
pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977
cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2
alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la

încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau
III de muncã ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 151.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 110/2000
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã a importurilor de utilaje ºi echipamente
pentru realizarea proiectului ”Instalaþia de anhidridã ftalicã ºi plastifianþiÒ
la Societatea Comercialã ”OltchimÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de
la plata taxei pe valoarea adãugatã a importurilor de utilaje ºi echipamente pentru realizarea proiectului

”Instalaþia de anhidridã ftalicã ºi plastifianþiÒ la Societatea
Comercialã ”OltchimÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din
4 iulie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 104.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea
de la plata taxei pe valoarea adãugatã a importurilor de utilaje
ºi echipamente pentru realizarea proiectului ”Instalaþia
de anhidridã ftalicã ºi plastifianþiÒ la Societatea Comercialã
”OltchimÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe
valoarea adãugatã a importurilor de utilaje ºi echipamente pentru realizarea
proiectului ”Instalaþia de anhidridã ftalicã ºi plastifianþiÒ la Societatea
Comercialã ”OltchimÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 152.
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 245
din 23 noiembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (2) teza finalã
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Lucian Stângu
Ioan Muraru
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (2) teza finalã din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”SavitarÒ Ñ S.R.L. din
Braºov în Dosarul nr. 953/1999 al Tribunalului Braºov.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, arãtând cã în
jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat
asupra dispoziþiilor de lege criticate, statuând cã accesul
liber la justiþie nu înseamnã ºi un acces gratuit, iar regulile
de procedurã se stabilesc prin lege.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 aprilie 2000, Tribunalul Braºov a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (1) teza
finalã din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, excepþie ridicatã de pârâta Societatea Comercialã
”SavitarÒ Ñ S.R.L. din Braºov în Dosarul nr. 953/1999 al
acelei instanþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia aratã cã prin cerere reconvenþionalã a cerut obligarea reclamanþilor din acþiunea principalã la plata sumei
de 196.786.388 lei, iar ulterior, în temeiul art. 132 alin. 2
pct. 2 din Codul de procedurã civilã, ºi-a redus pretenþiile
la suma de 50.000.000 lei, achitând taxa judiciarã de timbru calculatã la aceastã din urmã sumã. Cu toate acestea,
se aratã în motivarea scrisã a excepþiei de neconstituþionalitate, ”la termenul de judecatã din 7 decembrie 1999, din
oficiu, judecãtorul cauzei a stabilit obligaþia de a se plãti de
cãtre reclamantul din cererea reconvenþionalã o diferenþã
de taxã judiciarã de timbru de 4.268.228 lei, fãcând astfel
aplicaþiunea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997Ò.
Autorul excepþiei apreciazã cã norma juridicã indicatã de
judecãtor încalcã dispoziþiile art. 21 din Constituþie, text
care ”garanteazã liberul acces la justiþie pentru apãrarea
drepturilor, a libertãþilor ºi intereselor legitime ale oricãrei
persoaneÒ. Or, susþine autorul excepþiei, dreptul care face
obiectul acþiunii sale este dreptul de creanþã pentru suma
de 50.000.000 lei ºi de aceea considerã cã nu poate fi
obligat ”sã plãteascã o taxã de timbru calculatã la o sumã
mai mare decât cea pretinsãÒ. Stabilind cã, în cazul în care

nu plãteºte diferenþa de taxã de timbru, acþiunea va fi anulatã, textul de lege criticat duce la concluzia cã ”exercitarea
dreptului liberului acces la justiþie este îngrãditãÒ.
Tribunalul Braºov, exprimându-ºi opinia, considerã
excepþia de neconstituþionalitate ca fiind nefondatã, textul
de lege criticat fiind constituþional, întrucât ”nu se încalcã
liberul acces la justiþieÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima
punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã în
realitate excepþia de neconstituþionalitate se referã la dispoziþiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, arãtând
totodatã cã excepþia este nefondatã. În susþinerea acestui
punct de vedere Guvernul aratã cã, potrivit art. 138
alin. (1) din Constituþie, ”impozitele, taxele ºi orice alte venituri ale bugetului de stat ºi ale bugetului asigurãrilor sociale de
stat se stabilesc numai prin legeÒ. Or, Legea nr. 146/1997,
prin art. 20 alin. (2) teza a doua, dispune cã, ”În cazul
când se micºoreazã valoarea pretenþiilor formulate în acþiune
sau cerere, dupã ce a fost înregistratã, taxa judiciarã de timbru
se percepe la valoarea iniþialã, fãrã a se þine seama de reducerea ulterioarãÒ. În consecinþã, se aratã de cãtre Guvern,
instanþa de judecatã a procedat în speþã conform textului
citat, fiind vorba de micºorarea valorii iniþiale pretinse prin
cererea reconvenþionalã. Potrivit opiniei Guvernului, ”împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru existã
calea contestaþiei ºi procedura de soluþionare a acesteia,
prevãzutã de normele de aplicare a Legii nr. 146/1997Ò,
astfel cã în cazul dat ”este vorba de o problemã de aplicare a unor dispoziþii legale ºi nu de neconstituþionalitatea
acestora, întrucât dispoziþiile respective îºi au temeiul în
prevederi exprese ale ConstituþieiÒ.
Preºedintele Senatului ºi preºedintele Camerei
Deputaþilor nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate care formeazã
obiectul acestui dosar.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea constatã cã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Prin Încheierea din 11 aprilie 2000 Tribunalul Braºov a
sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (1) teza finalã
din Legea nr. 146/1997, conform cãrora ”Taxele judiciare de
timbru se plãtesc anticipatÒ.
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Curtea, analizând datele ce rezultã din dosarul cauzei
ºi, în special, din cererea formulatã în susþinerea excepþiei
de neconstituþionalitate, constatã însã cã în realitate autorul
acesteia a criticat dispoziþiile art. 20 alin. (2) teza finalã din
Legea nr. 146/1997, cu modificãrile ulterioare, ºi nu pe
cele ale art. 20 alin. (1), text care nu conþine decât o
singurã tezã. Dispoziþiile art. 20 alin. (2) au urmãtorul
conþinut: ”Dacã taxa judiciarã de timbru nu a fost plãtitã în
cuantumul legal, în momentul înregistrãrii acþiunii sau cererii,
ori dacã, în cursul procesului, apar elemente care determinã o
valoare mai mare, instanþa va pune în vedere petentului sã
achite suma datoratã pânã la primul termen de judecatã. În
cazul când se micºoreazã valoarea pretenþiilor formulate în
acþiune sau în cerere, dupã ce a fost înregistratã, taxa judiciarã
de timbru se percepe la valoarea iniþialã, fãrã a se þine seama
de reducerea ulterioarãÒ. Aºa cum rezultã în mod evident
din motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, dispoziþiile
art. 20 alin. (2) teza finalã, care au aplicare în cauza aflatã
pe rolul instanþei de judecatã, nu pot fi disociate de dispoziþiile cuprinse în alin. (1) al aceluiaºi articol, cu care se
coreleazã, întrucât acest din urmã text prevede cã ”Taxele
judiciare de timbru se plãtesc anticipatÒ.
Autorul excepþiei considerã cã prevederile legale criticate
încalcã dispoziþiile art. 21 din Constituþie, care consacrã
dreptul privind liberul acces la justiþie, având urmãtorul
cuprins: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Din examinarea comparativã a textului constituþional indicat de autorul excepþiei ºi a textului de lege criticat pentru
neconstituþionalitate nu rezultã cã dispoziþiile art. 20
alin. (2) teza finalã din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru ar contraveni dispoziþiilor art. 21 din
Constituþie, deoarece aceste din urmã dispoziþii nu prevãd
cã sunt interzise stabilirea taxelor de timbru în justiþie ºi
plata lor anticipatã.

De altfel, problema constituþionalitãþii dispoziþiilor Legii
nr. 146/1997, raportate la prevederile art. 21 din
Constituþie, a mai fost ridicatã în faþa Curþii Constituþionale,
care a statuat în mod constant cã nu contravine
Constituþiei obligarea pãrþilor din proces la plata taxei de
timbru. Astfel, prin Decizia nr. 65 din 11 aprilie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din
13 septembrie 2000, Curtea Constituþionalã a respins o
excepþie de neconstituþionalitate având ca obiect prevederile
art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, raportate la dispoziþiile art. 21 din Constituþie. În
motivarea deciziei Curtea a reþinut cã, deºi este adevãrat
cã potrivit art. 21 alin. (1) din Constituþie ”Orice persoanã
se poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a
libertãþilor ºi a intereselor sale legitimeÒ, aceasta nu înseamnã
totuºi cã accesul la justiþie trebuie sã fie considerat gratuit.
În acest sens s-a arãtat cã ”Art. 21 din Legea fundamentalã nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiþie, fiind
justificat ca persoanele care se adreseazã autoritãþilor
judecãtoreºti sã contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiþie. Regula este aceea a
timbrãrii acþiunilor în justiþie, excepþiile fiind posibile numai
în mãsura în care sunt stabilite de legiuitor. Taxa de timbru este o modalitate de acoperire în parte a cheltuielilor
pe care le implicã serviciul public al justiþieiÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
reconsiderarea acestei jurisprudenþe, soluþia ºi considerentele cuprinse în aceastã decizie îºi menþin valabilitatea ºi
în speþa de faþã.
În consecinþã, prevederea cuprinsã în art. 20 alin. (2)
teza finalã din Legea nr. 146/1997, care se referã la
obligaþia de a se plãti taxa judiciarã de timbru stabilitã la
valoarea iniþialã prevãzutã prin acþiune, fãrã a se þine
seama de reducerea ulterioarã, nu contravine dispoziþiei
constituþionale invocate în motivarea excepþiei, fiind de
domeniul opþiunii legiuitorului, conform art. 138 alin. (1) din
Constituþie.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 2 alin. (3),
al art. 12, al art. 13 lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (2) teza finalã din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”SavitarÒ Ñ S.R.L. din Braºov în Dosarul
nr. 953/1999 al Tribunalului Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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